
WÓJT GMINY 
LIPIE 

DG.524.2.2022 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 12.08.2022 roku 

Lipie, 12.08.2022 r. 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn.zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu 

Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań (Dz.U.2018.2057) oraz Uchwały XLll/279/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

WÓJT GMINY LIPIE 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 

w okresie od 12.08.2022 r. do 31.10.2022 r. 

§1

1. Przedmiotem konkursu jest organizacja imprezy sportowej - XLIV Trzeźwościowego Jesiennego

Biegu im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach jako imprezy o charakterze otwartym, dostępnej dla

mieszkańców gminy.

2. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywności ruchowej,

- organizowanie i udział w zawodach sportowych.

§2

1. Maksymalna kwota dotacji (brutto): 20 000,00 zł.

2. Koszty pokrywane z dotacji:

- koszty związane z organizacją, promocją i reklamą biegu,

- nagrody, upominki, medale, koszulki.

§3



Podmiotami uprawnionymi do zloienia oferty sq podmioty, kt6rych dziatalno6i statutowa obejmuje
przedmiot zleconego zadania, w tym dzialajqce zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalno5ci poiytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.t327 z poiln. zm.), organizacje
pozarzqdowe o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o

wolontariacie oraz podmioty o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoSci poiytku publicznego

io wolontariacie.

5+

Zlecenie realizacji zadari publicznych jako zadaf zleconych moie miei formy:
- powierzenie wykonania zadaf publicznych , wtaz udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji, lub

- wspieranie takich zadafi wtaz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

5s

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
zostaty przewidziane do realizacji w terminie do 31.10.2022 r. na warunkach okreSlonych w umowie z
uwzglqdnieniem wzoru zawartego w zalqczniku nr 3 do Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Do
Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotyczqcych realizacji zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zada6
(D2.U.2018. 2057), zawartej po rozstrzygniqciu konkursu.

5s

1. Warunkiem przystqpienia do Otwartego Konkursu Ofert jest zloienie (lub przeslanie pocztq)
prawidtowo wypelnionego formularza Oferty (wz6r okreSla Rozporzqdzenie przewodnicz.lcego

Komitetu Do Spraw Poiytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i

ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadafi publicznych oraz wzor6w sprawozdari
z wykonania tych zadaf (D2.U.2018.2O571wraz z wymaganymi zalqcznikami w zaklejonej kopercie w
sekretariacie Urzqdu Gminy Lipie 42-165 Lipie, ul. Czqstochowska 29. Liczy siq data wplywu oferty do
Urzqdu.

2. Termin skladania ofert uptywa dnia 06.09.2022 r. o godz. 9.00

3. Wz6r prawidlowo opisanej koperty:

Pieczqd podmiotu

Otwofi konkurs ofert na realizacjq zadart wbsnych Gminy Lipie

Zadonie pt. Orgonizocia XLIV Trzeiwoiciowego lesiennego Biegu im. red. Tomaszo Hopfera w
Parzymiechach

4.Zgloszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musizawierai:
a) kopiq aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego (dopuszczalny jest wydruk ze strony
https://ems.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,



b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq wsp6lnq ni2

wynika z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument potwierdzajacy

upowainienie do dzialania w imieniu oferenta(6w),

5. Skladane kserokopie dokument6w muszA byi uwierzytelnione przez osoby uprawnione do

reprezentowa nia podmiotu.

6. Oferta powinna zawiera6:

o szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

o termin i miejsce realizacjizadania publicznego;

o kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego;

o informacjq o wczeSniejszej dzialalno6ciorganizacji pozarzqdowej lub podmiot6w wymienionych

w art. 3 ust. 3 skladajacych ofertq w zakresie, kt6rego dotyczy zadanie publiczne;

o informacjq o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqcych wykonanie

zadania publicznego orazo planowanej wysoko$ciSrodk6wfinansowych na realizacjq danego

zadania pochodzqcych z innych irodel;
o deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodptatnego wykonania zadania publicznego.

Dwie lub wiqcej organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o

dzialalnoSci poiytku publicznego i wolontariacie dzialajqce wsp6lnie, mogq zloiyi ofertq wsp6lnq.

Oferta wsp6lna wskazuje:

1)jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywai poszczeg6lne organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2)spos6b reprezentacji podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

57

KMeria stosowane przv wvborze ofert:

1. Krvteria formalne:

o zlo2enie oferty w formie pisemnej na formularzu okreSlonym w 55.pkt.1tqcznie z wymaganymi

zalqcznikami,

o terminowo66 zloienia oferty.

o W przypadku niespelnienia kryterium formalnego zlo2ona oferta nie bqdzie podlegala ocenie.

2. Kryteria mervtoryczne:

Oferta mo2e uzyskai maksymalnie 100 pkt, w tym:

o WysokoSd wkladu wlasnego na realizacjq zadania 0-20 pkt,

-do 25 % wkladu wlasnego - do 5 pkt;

-do 50 % wkladu wtasnego - do 10 Pkt;

-do75% wkladu wladnego - do 20 pkt.

. Dotychczasowa wsp6lpraca z samorzqdem lokalnym 0-15 pkt

-rzetelno6i i terminowo6i - do 7 pkU



-spos6b rozliczania otrzymanych na zadanie publiczne 6rodk6w - do 8 pkt

o Do5wiadczenie w realizacji zadaf podobnego typu 0-15 pkt
-realizacja poni2ej 2 zada6 podobnego typu - do 5 pkt;

-realizacja od 2 do 7 zadafr podobnego typu - od 5 pkt do 10 pk!
-realizacja powy2ej 7 zada(r podobnego typu - do 15 pkt.

o Ocena kalkulacji koszt6w zadania 0-20 pkt
-adekwatno6i proponowanych koszt6w do planowanych dzialad - do 10 pkt
-zasadnoSC przyjqtych stawek jednostkowych w odniesieniu do Srednich cen rynkowych - do 10 pkt

Ocena zakladanych rezultat6w zadania 0-15 pkt

-zakladane efekty ilo6ciowe ijako5ciowe - do 5 pkt
-trwatoSi efekt6w po zakoficzeniu realizacji zadania - do 5 pkt
-realnoSi kontynuacji zadania - do 5 pkt

a

a Wklad rzeczowy, osobowy, praca spoleczna czlonk6w 0-15 pkt

-kompetencje os6b zaanga2owanych w realizacjq zadania do 10 pkt
-wktad rzeczowy - do 5 pkt

3. Szczeg6lowy tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert okre5la ustawa z dnia 24 kwietnia 2OO3

roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.22022 r. poz.!327 z p6in.zm.l
4. Otwarcie ofert nastEpi w dniu 05 wrzeSnia 2022roku o god2.09.30 na Sali Slub6w Urzqdu Gminy
Lipie.

5. Komisja powolana przez W6jta Gminy Lipie w oparciu o kryteria przedstawi W6jtowi wyniki
proponujqc udzielenie dotacji ijej wysokoSi.

6. Wyboru oferty dokona W6jt Gminy Lipie na podstawie protokolu Komisji.

s8
Dotacje zostanE przyznane na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiqzkiem rozliczenia
siq do 30 dni po uptywie realizacjizadania.

5g
Zrealizowanepruez organ administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert iw roku
poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju, tj. upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
roku2022 przeznaczono kwotq 20 OOOzl,

510
Dla zawarcia umowy w formie wsparcia lub realizacji powierzonego zadania publicznego konieczne jest:

1) oferta realizacji zada nia publicznego,

2) za ktua lizowa ny ha rmonogra m rea lizacji zada nia,

3) za ktualizowa ny kosztorys zadania,

4) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji,
5) umowa pomiqdzy Zleceniobiorcami, kt6rzy zlolyli ofertq wsp6lnq, okre6lajqcq zakres ich

Swiadczeri sktadajqcych siq na realizacjq zadania publicznego.



S11

1. Dopuszcza siq dokonywanie przesuniq6 pomiqdzy pozycjamiwydatk6w na zadania ujqte

w kosztorysie oferty w wysoko6ci do 15% og6lnych koszt6w realizacji zadania. Jednak2e w tym

przypadku nie moie nastqpid przekroczenie parametr6w i zmiana rodzaju zadania okre5lonego w

ogloszeniu o konkursie oraz umowie zawartej pomiqdzy stronami.

2. W sytuacji, o kt6rej mowa w ust.1 niezbqdne jest przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu i

kosztorysu. Akceptacja harmonogramu i kosztorysu nie wymaga dokonywania zmian umowy (aneksu).

s12

lnformacje dotyczqce otwartego konkursu ofert mo2na uzyskai w Urzqdzie Gminy Lipie, ul.

Czqstochowska 29, 42-L65 Lipie, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem 34 318 80 32 w.35

Osoba do kontakt6w: p. Mariola Kotala.

lnformacje dotyczqce konkursu (takie wzory dokument6w) dostqpne sQ w Biuletynie lnformacji

Pu blicznej dostqpnym pod ad resem www.bip.lipie.akcessnet.pl
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